
  

základnej školy 



Zriaďovateľ školy:    obec Bystričany 

Riaditeľ:      Mgr. Kamil Šteiner 

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ: PaedDr. Ivana Plachá, PhD. 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Jana Švecová 

Poč et ž iakov v ža kladnej š kole: 118 

Poč et ž iakov v materškej š kole: 40 

Predšední č ka: Mgr. Jana Slukova  

Č lenovia: Anna Bajží kova , Juraj Barta, Son a Duda š ova , Mgr. Katarí na Gaš pa-

rovič ova , Ing. Ľubošlava Gogorova , Miriam Katuš č a kova , Lučia Miš tinova , 

Marčela Slukova , Mgr. Martin Su kení k, Raštišlav Svač ek 

Rada rodičov Rodičovského združenia ZŠ s MŠ Bystričany 

Predšeda: Marek Vrbovšký  

Č lenovia: Jana Bohuš ova , Ida Galbava , Ing. Juraj Iš ký, Alexandra Kobešova , 

Alexander Kova č , Jana Kova č ikova , Jana Matiaš kova , Ľubiča Plevkova , An-

drea Srnčova , Monika Valentkova  

Elokované pracoviská  

Súkromná základná umelecká škola Prievidza 

Hudobný  odbor (hra na keýboard, hra na flautu, hra na šaxofo n, hra na gita-
ru) 

Výuč ovali: Mgr. Libor Plevka, Peter Piša r 

Poč et ž iakov: 31 

 

Súkromná základná umelecká škola Ars Academy Veľké Uherce 

Vý tvarný  odbor  

Výuč ovala: Veronika Fa brýova , Diš. Art. 

Poč et ž iakov: 14 

Základné údaje o škole 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Bystričany 



Mgr. Kamil Šteiner     riaditeľ školy        

vyučoval: informatika 5.—9. tr., telešna  a š portova  vý čhova 7.—9. tr. diev. 

PaedDr. Ivana Plachá, PhD.  zástupkyňa riaditeľa       
vyučovala: fýžika 6.–9. tr., nemečký  jažýk 9. tr., tečhnika 6.–9. tr.  

Mgr. Petra Bartová   asistentka učiteľa 
vyučovala: vý tvarna  vý čhova 5.—7. tr., pračovne  výuč ovanie 4. tr. 

Mgr. Martina Drexlerová  triedna učiteľka 8. tr.        
vyučovala: prí rodoveda 4. tr., vlaštiveda 4. tr., biolo gia 6.—9. tr., geografia 5.,7.—9., tr. čhe mia 
7.—9. tr., ekonomika doma čnošti 5.—6. tr. 

PaedDr. Ľubica Fruňová   triedna učiteľka 3. tr., vedúca školskej knižnice        
vyučovala: šlovenšký  jažýk 3. tr., matematika 3. tr., prí rodoveda 3. tr., vý tvarna  vý čhova 3.-4. 
tr., hudobna  vý čhova 3. tr., telešna  vý čhova 3.tr., , vý tvarna  vý čhova 8. –9.tr. 

Mgr. Zuzana Horniaková triedna učiteľka 9. tr., koordinátorka aktivít čitateľskej gramot-
nosti 
vyučovala:  šlovenšký  jažýk a literatu ra 6.—9. tr., nemečký  jažýk 7.—8. tr. 

Ing. Oľga Kaňová   asistentka učiteľa, učiteľka 
vyučovala: tečhnika 5. tr., etička  vý čhova 7.—9. tr.  

Mgr. Klaudia Lukáčová   triedna učiteľka 4. tr., koordinátorka aktivít finančnej gramot-
nosti        
vyučovala: šlovenšký  jažýk 4. tr., matematika 4. tr., angličký  jažýk 3.—4. tr., hudobna  vý čhova 
4. tr., vý tvarna  vý čhova 4. tr., informatika 3.—4. tr., hudobna  vý čhova 7.—8. tr. 

Mgr. Eva Mendelová    triedna učiteľka 6. tr., koordinátorka aktivít multikultúrnej vý-
chovy, koordinátorka projektu Erasmus+        
vyučovala: angličký  jažýk  4.—9. tr., geografia 6. tr., dejepiš 6. tr. 

Alexandra Oravcová  vychovávateľka 

Mgr. Radka Pilchová  školská špeciálna pedagogička 

Mgr. Peter Schmidt     triedny učiteľ 7. tr., koordinátor prevencie a bezpečnosti        
vyučoval: dejepiš 5., 7.—9. tr., telešna  vý čhova 4.— 6. tr.,  telešna  vý čhova 7.—9. tr. čhlapči, 
na bož enška  vý čhova 1.—9. tr., obč ianška na uka 7. tr.  

Mária Sliepková   asistentka učiteľa (do 19. 1. 2021) 

Mgr. Jana Sluková     triedna učiteľka 2. tr., koordinátorka  aktivít  zdravého životné-
ho štýlu        
vyučovala: šlovenšký  jažýk 2. tr., matematika 2. tr., prvouka 2. tr., hudobna  vý čhova 2. tr., vý -
tvarna  vý čhova 2. tr., telešna  vý čhova 2. tr., hudobna  vý čhova 5.—6. tr., etička  vý čhova 1.—4.  

Mgr. Andrea Šteinerová    triedna učiteľka 5. tr., kariérna poradkyňa, koordinátorka envi-
ronmentálnych aktivít                  
vyučovala: matematika 5.—9. tr., biolo gia 5. tr. 

Nina Tóthová    asistentka učiteľa (od 20. 1. 2021) 

Mgr. Romana Vranková  učiteľka, vychovávateľka 

vyučovala: šlovenšký  jažýk 5. tr., obč ianška na uka 6., 8.—9. tr., etička  vý čhova 5.—6. tr. 

Mgr. Iveta Zvalová     triedna učiteľka 1. tr.,               
vyučovala: šlovenšký  jažýk 1. tr., matematika 1. tr., prvouka 1. tr., hudobna  vý čhova 1. tr., vý -
tvarna  vý čhova 1. tr., telešna  vý čhova 1. tr., angličký  jažýk 2. tr. 

Pedagogickí 

Zamestnanci základnej školy 



Ľudmila Čatlošová   kučha rka 

Ing. Marianna Chlpeková ekono mka 

Miriam Katuščáková  vedu ča žariadenia š kolške ho štravovania 

Helena Legéňová   kučha rka 

Jarmila Mlčuchová   hlavna  kučha rka 

Eva Plešková    upratovač ka  

Dana Poliaková   upratovač ka 
Pavel Sluka    š kolní k 

Tomáš Svitok, M. A.  u č tovní k  

Nepedagogickí 

trieda 
poč et ž iakov k 

15. 9. 2020 

poč et ž iakov 

k 30. 6. 2021 
triedný uč iteľ / triedna uč iteľka 

ž toho               
v žahranič í  

1. 9 9 Mgr. Iveta Zvalova   

2. 9 9 Mgr. Jana Slukova  2 

3. 14 13 PaedDr. Ľubiča Frun ova   

4. 20 20 Mgr. Klaudia Luka č ova  1 

5. 11 11 Mgr. Andrea S teinerova  1 

6. 17 17 Mgr. Eva Mendelova  3 

7. 14 14 Mgr. Peter Sčhmidt  

8. 15 15 Mgr. Martina Drexlerova  2 

9. 9 9 Mgr. Zužana Horniakova  2 

S KD I. 14 14 Alexandra Oravčova   

S KD II. 21 7 Mgr. Romana Vrankova   

S kolšký  rok 2020/2021 ša rožbehol š obmedženiami výplý vaju čimi ž protipandemičký čh opatrení  
nariadený čh miništrom š kolštva, č o pre organiža čiu š kolške ho roka žnamenalo obmedženie vš et-
ký čh špoloč ný čh aktiví t tried a š pečia lný rež im pre vštup do š kolšký čh budov pre na vš tevní kov š ko-
lý. Od 26. okto bra 2020 bolo na čelom Slovenšku preruš ene  preženč ne  výuč ovanie pre ž iakov 5.—9. 
roč ní kov, ktorí  ša vždela vali diš tanč nou formou, ž iači 1.—4. roč ní ka pokrač ovali vo vždela vaní  v 
š kole ža dodrž iavania šprí šnený čh opatrení . Ani predl ž ene  vianoč ne  pra ždniný nepriniešli žlepš enie, 
pra ve naopak, na diš tanč nu  formu vždela vania mušeli prejšť vš etči ž iači ža kladnej š kolý.  Toto obdo-
bie ša škonč ilo 22. februa ra 2021, kedý  do š kolšký čh laví č opa ť žašadli len ž iači 1.—4. roč ní ka, a vý -
nimku doštali aj štarš í , ktorý čh rodič ia pračovali v žameštnaniačh neumož n uju čičh pra ču ž domu, 
alebo nemali tečhničke  mož nošti diš tanč ne ho vždela vania. Takto čhodilo do š kolý niekoľko ž iakov 5.
—7. triedý, ktorí  ša online formou vždela vali žo š kolý š podporou ašištentov. Na vrat do š ko l bol po-
štupný , od 19. aprí la 2021 pokrač ovali v preženč nom vždela vaní  len ž iači 8. a 9. roč ní ka a o tý ž den  
neško r 26. aprí la 2021 ša už  žaplnili vš etký triedý. Karante nne opatrenia boli nariadene  v novembri 
2020 jednej triede a v aprí li 2021 vš etký m triedam 1.—4. r. Poč aš diš tanč ne ho vždela vania šme pra-
čovali ošvedč ený mi meto dami offline  aj online vždela vania, pri ktorom šme výuž í vali komunikač nu  
webovu  platformu Zoom. Ani po na vrate vš etký čh roč ní kov ša vš ak výuč ovanie neobnovilo podľa 
po vodne ho rožvrhu ž do vodu protipandemičký čh opatrení . V prvý čh dn očh po na vrate ž iakov šme 
ša venovali aj triedničký m aktivita m a šočialiža čii ž iakov. Nepračovali ž iadne ža ujmove  u tvarý, teleš-
na  vý čhova mala obmedžený  rež im.  V ma ji a v ju ni ša nekonali ž iadne špoloč ne  akčie, š kolške  vý letý 
a pod., vš etko u šilie šme venovali riadnemu ukonč eniu š kolý vra tane intenží vneho opakovania uč iva. 

Triedy v školskom roku 2020/2021 

Organizácia školského roka 2020/2021 



Zľava: Mgr. Iveta Zvalova , Adam Urban, Dominika Srnčova , Vivien Eleanor Kaš perova , Patrik Gaš parovič , S i-

mon S več, Ričhard Matiaš ko, Adam Biroš í k, Liliana Kolla rova , Ela Galbava  

 Kolektív pedagogických zamestnancov základnej školy 

1. trieda 

Vpredu zľava: Mgr. Petra Bartova , Mgr. Romana Vrankova , Ing. Oľga Kan ova  
Vzadu zľava: Nina To thova , Mgr. Jana Slukova , Mgr. Peter Sčhmidt, PaedDr. Ľubiča Frun ova , Mgr. Iveta Zvalo-
va . Mgr. Kamil S teiner, PaedDr. Ivana Plačha , PhD., Mgr. Eva Mendelova , Mgr. Andrea S teinerova , Mgr. Zužana 
Horniakova , Mgr. Martina Drexlerova  

Chýba: Alexandra Oravčova  



2. trieda 

3. trieda 

Vpredu zľava: Stela Gonova , Oliver Kova č ik, Sofia Plevkova  
Vzadu zľava: Leonard Pu rý, Maxim Alex Kova č , Mgr. Jana Slukova , Dominik Dado, S tefan Humaj 

Vpredu zľava: Tobia š  Plačhý , Mela nia Plevkova , Simona Bartova , Erika Ruž ič kova , Dominika Vidova , S imon Alexander Ga-
tial 
Vzadu zľava: Mičhelle Dobrovodška , S imon Valko, Adam Murko, PaedDr. Ľubiča Frun ova , Branišlav Lipta k, Samuel Belko, 
Mičhaela Bohuš ova  
Chýba: Libor Plevka 



4. trieda 

5. trieda 

Vpredu zľava: Luka š  Pšotný , Marko Kočma l, Zoja Dadova , Ema Kobešova , Ida Galbava , Karin Čhuda , Mičhal D uriš , Marčo 
Vrbovšký  
Vzadu zľava: Rebeka Matiaš kova , Laura Radošova , Nina To thova , Toma š  Gogora, Alexandra Plevkova , Lučia Miš tinova , 
Ma ria Ga lušova , Vikto ria Ferejova , Sabí na Bartova , Ing. Oľga Kan ova , Nata lia Biroš í kova , Ema Urbanova  
Chýba: Lilien Gaš parovič ova  

Vpredu zľava:  Filip Sapa r, Vikto ria Mikulova , Mgr. Andrea S teinerova , Vaneša Kova č ikova , Roman Silný  
Vzadu zľava: Jakub Hruboš , Lea Jaka lova , Dominika Fandlýova , Filip Pravda, Nela Bartova  
Chýba: Vikto ria Katinova ,  Mirošlav Deniš Sví tok 



6. trieda 

7. trieda 

Vpredu zľava:  Maria n Vaš ek, Linda Murtiniova , Karin Pšotna , Eliš ka Plevkova , Toma š  Kočhan 
Vzadu zľava: Da vid Vra bel, Timotej Paštierik, Erik Gaš parovič ,  Matu š  Ga luš, Mičhal S koda, Jarošlav Matouš ek, 
Toma š  Hanko, Luka š  Jožef Gavliak, Mgr. Eva Mendelova  
Chýba: Romana Kutiš ova  

Vpredu zľava:  Mičhaela Slukova , Ema Maža nova , Nela Duda š ova  
Vzadu zľava: Alexander Gaš parovič , Adam Dian, Ema S teinerova , Marko Papraneč, Samuel Demeter, Martin 
Vrtiel, Adriana Bartova , Dominik Vida, Krištia n Kobeš, Mgr. Peter Sčhmidt 
Chýba: Marek Čhudý  



8. trieda 

9. trieda 

Vpredu zľava: Martin Kiripolšký , Lea Hankova , Mgr. Martina Drexlerova , Eva Miš tinova , Adam Barta 
Vzadu zľava: Mirošlav Mikula, Samuel Dodok, Paulí na Ga lušova , Samuel Barta, Dominika Huta rova , Adam Hu-
deč 
Chýba:  Emí lia Polakovič ova , Gre ta Gavliakova , Filip Paštierik 

Vpredu zľava: Dominika Dobiš ova , Sofia Gonova , Veronika Kýtkova  
Vzadu zľava: Luka š  Zahoranšký , Adam Vrbovšký , Mgr. Zužana Horniakova , Filip Iš ký, Filip Matiaš ko  



Školský klub detí pracoval počas celého školského roka v obmedzenom režime s dôrazom na pro-

tiepidemické opatrenia. Do klubu chodili len žiaci 1.—4. triedy v zníženom počte, telovýchovné 

aktivity boli väčšinu mesiacov obmedzené a spoločné akcie detí v oboch oddeleniach minimalizo-

vané. Aj v takomto obmedzenom režime mali však klubári príležitosť venovať sa obľúbeným čin-

nostiam a pani vychovávateľky pripravovali pre nich zaujímavé aktivity. 

Školský klub detí 

FARBY A CHUTE JESENE 

Na ješen  dožrievaju  v naš ičh ža hrada čh pošledne  plodý ovočia a 

želeniný. A tak aj naš i kluba ri ž S KD I a S KD II ša čhčeli počhva liť, 
č o ša v ičh ža hrada čh urodilo. Ovočie a želeninu ukladali do ruč ne 
robený čh koš í kov, ktore  výrobila pani uč iteľka Petra Bartova  ž prí -
rodný čh materia lov. Kluba rov veľmi bavilo aj výra banie iný čh je-
šenný čh dekora čií  a pridali ša k nim aj ž iači ž piateho roč ní ka, ktorí  

na hodine tečhniký špolu š pani uč iteľkou Oľgou Kan ovou žmaj-
štrovali drevene ho pana ka. Spolu tak prišpeli k k prí jemnej ješen-

nej atmošfe re v naš ej š kole. (R. Vranková, A. Oravcová) 

VODA JE ŽIVOT 

Pri prí lež itošti Svetove ho dn a vodý šme ša v S kolškom klube detí  
rožpra vali o vode a jej do lež itošti. S deťmi šme ši urobili aj pa r po-
kušov. Zištili, ako funguje filtra čia vodý a tiež , ktore  predmetý ša 
vode nadna š aju , a ktore  ša naopak ponoria. D alej šme ši výšvetlili 
roždiel preč o ša v šlanej vode predmetý nadna š aju . Deti veľmi žau-

jal pokuš, pri ktorom vrečko naplnene  vodou prepičhovali čeružka-

mi bež toho, abý voda výtiekla. Na ža ver urobili pokuš ako ši pomo-
čou oleja, vodý, farbý a š umivej tabletký urobiť la vovu  lampu. (R. 
Vranková, A. Oravcová) 

DEŇ ZEME 

Pri prí lež itošti Dn a Zeme šme ša š deťmi v S KD rožpra -
vali o tom ako a preč o muší me čhra niť naš u plane tu a 

ako prišpieť k tomu abý ša naš a Zem mala lepš ie. Po-
močou hrový čh aktiví t šme ši uka žali ako špra vne re-

čýklovať odpad a ktore  kontajnerý šlu ž ia na ro žne dru-
hý odpadu. Uka žali šme ši , ž e aj ž odpadove ho mate-
ria lu ša daju  výrobiť eš te žaují mave  veči a tak ša použ i-
ju  žnovu. Tiež  šme ši povedali a uka žali, preč o nemo ž e-
me v prí rode výhadžovať odpadký, a koľko rokov trva  

ký m ša v prí rode rožlož ia ro žne veči. Naprí klad, ž e taký  
polýštýre n ša dokonča nikdý nerožlož í . (R. Vranková, A. 
Oravcová) 



V školskom roku 2020/2021 sa celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka naplánované na no-

vembri 2020 neuskutočnilo z dôvodu prerušenia vyučovania. Podľa návrhu ministerstva školstva 

sa malo presunúť na neskorší termín, napokon sa od neho úplne upustilo.   

Testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku malo pôvodne konať na začiatku júna 

2021, rozhodnutím ministra bolo ako celoplošné zrušené a nahradené reprezentatívnym monito-

ringom vedomostí a postojov žiakov. Jeho cieľom bolo sledovať dopad dištančného vzdelávania 

na úroveň vedomostí vybranej vzorky žiakov, ktorí okrem testu zo slovenského jazyka a matema-

tiky vypĺňali aj rozsiahly dotazník zameraný na ich pohľad na dištančné vzdelávanie. 

Dobrovoľné testovanie žiakov Komparo pre žiakov 8. a 9. ročníka sa uskutočnilo v apríli 2021, 

testovanie žiakov 4. ročníka prebehlo v máji 2021. 

Komparo 9 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 88,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 64,6 % 

Percento škôl s horším výsledkom 100 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR  58,1 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 75,0 % 

Percento škôl s horším výsledkom 95,2 % 

Najvýš š ie hodnotene  indika torý (10 bodov ž 10): čelkova  u roven  vedomoští , porovnanie v ra mči SR 
(1. miešto - najlepš ie š kolý), porovnanie v ra mči regio nu (1. miešto - najlepš ie š kolý), u roven  najlep-
š í čh ž iakov, u roven  najšlabš í čh ž iakov, výuž itie potenčia lu ž iakov.  Indika tor primeranošť klašifika -
čie (3 bodý ž 10) ukažuje, ž e žna mkujeme prí šnejš ie ako ine  š kolý.  

Najvýš š ie hodnotene  indika torý (oblašti porovna vania) v matematike naš ej š kolý boli: čelkova  u ro-
ven  vedomoští  (10 bodov ž 10), porovnanie v ra mči SR (10 bodov ž 10) , porovnanie v ra mči regio nu 
(3. miešto v okrešočh PD, PE, NM, TN, MY, BN),  V matematike škola patrí medzi 25 % najlepších 
škôl, ktoré sa na testovaní zúčastnili, v porovnaní všetkých meraných indikátorov bolo lep-
ších len 16,1 %  škôl.  

Komparo 8 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 63,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 79,8 % 

Percento škôl s horším výsledkom 98,6 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 56,3 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 67,2 % 

Percento škôl s horším výsledkom 81,9 % 

Najvýš š ie hodnotene  indika torý (oblašti porovna vania) v matematike naš ej š kolý boli: porovnanie v 
ra mči regio nu (4. miešto v ra mči Trenč ianškeho kraja), čelkova  u roven  vedomoští  a porovnanie v 
ra mči SR (9 bodov ž 10), v čelkovom hodnotení  vš etký čh indika torov v matematika bola š kola lepš ia 
ako 77,2 % vš etký čh žu č aštnený čh š ko l.  Najvýš š ie hodnotený mi indika tormi v šlovenškom jažýku v 
naš ej š kole šu  čelkova  u roven  vedomoští , porovnanie v ra mči SR, porovnanie v ra mči regio nu (1. 
miešto v TN kraji), u roven  najlepš í čh ž iakov, výuž itie potenčia lu ž iakov (10 bodov ž 10). Pri zohľad-
není všetkých indikátorov meraných v slovenskom jazyku bola škola lepšia ako 95,3 % všet-
kých zúčastnených škôl. 

Dejepis 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 50,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 54,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 68,1 % 

Fyzika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 42,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 43,1 % 

Percento škôl s horším výsledkom 58,5 % 

 

Externé merania 



Komparo 4 

Slovenský jazyk a literatúra 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 58,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 51,5 % 

Percento škôl s horším výsledkom 21,2 % 

Matematika 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 60,2 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 55,6 % 

Percento škôl s horším výsledkom 30,5 % 

ODZNAK ZDATNOSTI 

Napriek obmedženiam vo výuč ovaní  telešnej a š portovej vý čhový deti 

nelen oš ili a švoje š portove  nadanie ša poku š ali v jarný čh mešiačočh do-

ka žať pri plnení  diščiplí n š portovej vš eštrannošti. Bodý ží škane  v jednot-

livý čh diščiplí načh urč ili hodnotu odžnaku ždatnošti, ktorí  najlepš í  š por-

tovči ží škali. 

Bronzový odznak zdatnosti 

Ida Galbava , Patrik Gaš parovič , Vivien Kaš perova , Liliana Kolla rova , Ričhard Matiaš ko, Adam Urban 

(vš etči 1. tr.), Simona Bartova , Mičhelle Dobrovodška , Branišlav Lipta k, Mela nia Plevkova , Erika Ru-

ž ič kova , S imon Valko (vš etči 3. tr.), Nata lia Biroš í kova , Mičhal D uriš , Vikto ria Ferejova , Ida Galbava , 

Lilien Gaš parovič ova , Toma š  Gogora, Ema Kobešova , Marko Kočma l, Rebeka Matiaš kova , Luka š  

Pšotný  (vš etči 4. tr.), Vaneša Kova č ikova , Roman Silný  (obaja 5. tr.), Jarošlav Matouš ek, Linda Murti-

niova , Timotej Paštierik, Da vid Vra bel (vš etči 6. tr.), Samuel Demeter, Marko Papraneč, Ema S teine-

rova , Martin Vrtiel (vš etči 7. tr.), Adam Barta, Filip Paštierik (obaja 8. tr.). 

Strieborný odznak zdatnosti 

Adam Biroš í k, Dominika Srnčova  (obaja 1. tr.), Maxim Alex Kova č , Sofia Plevkova  (obaja 2. tr.), Libor 
Plevka, Dominika Vidova , Mičhaela Bohuš ova  (vš etči 3. tr.), Sabí na Bartova , Zoja Dadova  (obe 4. tr.), 
Nela Bartova , Mirošlav Deniš Sví tok (obaja 5. tr.), Samuel Barta (8. tr.). 

Zlatý odznak zdatnosti  

Dominik Dado, Stela Gonova , Oliver Kova č ik (vš etči 2. tr.), Tobia š  Plačhý  (3. tr.), Lučia Miš tinova , 
Laura Radošova , Marčo Vrbovšký  (vš etči 4. tr.), Alexander Gaš parovič  (7. tr.). 

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti hodnotenia) v prírodovede: celková úroveň vedomostí (9 

bodov z 10), využitie potenciálu žiakov (7 bodov z 10). Pri vyhodnotení všetkých indikátorov v 

matematike bolo horších 31,1 % škôl. Vlastiveda: celková úroveň vedomostí (7 bodov z 10), využi-

tie potenciálu žiakov (6 bodov z 10). Pri vyhodnotení všetkých indikátorov v slovenskom jazyku 

sme predbehli len 19,9 % škôl. Podľa kritéria „primeranosť klasifikácie“ opäť známkujeme žia-

kov v oboch predmetoch miernejšie ako iné školy. Miernejšia klasifikácia a lepšie 

známky na vysvedčení neznamenajú lepšie výsledky a vedomosti žiakov. 

Prírodoveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 71,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 66,7 % 

Percento škôl s horším výsledkom 29,8 % 

Vlastiveda 

Priemerná úspešnosť žiakov SR 65,5 % 

Priemerná úspešnosť žiakov ZŠ 57,8 % 

Percento škôl s horším výsledkom 19,9 % 

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti hodnotenia) v matematike: celková úroveň vedomostí (7 
bodov z 10), využitie potenciálu žiakov (7 bodov z 10). Pri vyhodnotení všetkých indikátorov v 

matematike bolo horších 34,4 % škôl.Slovenšký  jažýk: čelkova  u roven  vedomoští  (6 bodov ž 10), 
výuž itie potenčia lu ž iakov (6 bodov ž 10). Pri vyhodnotení všetkých indikátorov v slovenskom ja-
zyku sme predbehli len 21,2 % škôl. Podľa kritéria „primeranosť klasifikácie“ známkujeme 
žiakov v oboch predmetoch miernejšie ako iné školy.  



Súťaže a olympiády 

INFORMATICKÁ OLYMPIÁDA 

V novembri 2020 ša uškutoč nilo čelošlovenške  kolo informatičkej olýmpia dý, ktoru  ž iači po-

žnaju  pod na žvom iBobor. U lohý ša v jednotlivý čh katego ria čh rieš ia online, ž iači 2. - 4. triedý 

v š kole, štarš í , ktorí  ša v tom č aše už  uč ili diš tanč ne, ša žapojili ž pohodlia domova. V katego rii 

Drobeč (2. a 3. roč ní k) šu ťaž ilo šedem druha kov a š ešť tretiakov. Najlepš ie vý šledký došiahli 

Stela Gonová (2. tr.) a Michelle Dobrovodská (3. tr.), ktore  boli lepš ie ako 65 perčent šu ťa-

ž iačičh a štali ša u špeš ný mi rieš iteľkami. Pre ž iakov 4. a 5. roč ní ka je urč ena  katego ria Bobrí k 

do ktorej ša žapojilo špolu 19 ž iakov, 11 š tvrta kov a 8 piatakov. U špeš ný mi rieš iteľmi ša štali š tvrta či Michal 

Ďuriš, Zoja Dadová, Mária Gálusová a piatači Jakub Hruboš, Nela Bartová, vš etči lepš í  ako 60 % šu ťaž ia-

čičh. S ieštači a šiedmači maju  katego riu Benjamí n, v ktorej šu ťaž ilo 21 naš ičh ž iakov—10 žo š ieštej triedý a 

11 žo šiedmej. U špeš ní  rieš itelia boli v tejto katego rii len dvaja: Adriana Bartová a Lukáš Škoda, kde na u š-

pečh bolo treba predbehnu ť 75 % šu ťaž iačičh. Najštarš í  Kadeti ž 8. a 9. triedý  boli u špeš ní : Adam Barta, 

Martin Kiripolský (obaja ž 8. tr.), Sofia Gonová, Lukáš Zahoranský, Filip Išky (vš etči 9. tr.), ktorí  boli lepš í  

ako 60 % u č aštní kov. Naju špeš nejš ou ž iač kou v šu ťaž i ša štala Dominika Fandlyová (5. tr.) šo 100 % úspeš-

nosťou.  

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZY-
KU 

Aj olýmpia da v angličkom jažýku ša ko-
nala ž do vodu protipandemičký čh opat-
rení  v janua ri 2021 online formou. Do 

okrešne ho kola ša žapojili dvaja naš i ž iači. Lukáš Zahoran-
ský (9. tr.) došiahol v katego rii 1B vý borne  3. miesto, v 
katego rii 1A ša žu č aštnila ž iač ka 7. tr. Ema Šteinerová, 
ktora  obšadila 14. miešto.  

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 

S kolške  kolo šu ťaž e prebehlo v okto bri 

2020 eš te poč aš preženč ne ho výuč ova-

nia. Jeho u lohý rieš ili ž iači 7.—9. triedý a 

najlepš í  ša žu č aštnili v novembri 2020 

na okrešnom kole online formou: Filip 

Iš ký, Luka š  Zahoranšký , Adam Barta, 

Martin Kiripolšký , Adriana Bartova , Ema 

Maža nova , Ema S teinerova . V katego rii A 

(ž iači 8. – 9. roč ní ka, šu ťaž iači ako tí m) 

ša deviatači Filip Išky a Lukáš Zaho-

ranský umieštnili na 4. mieste.  V kate-

go rii B Ema Šteinerová (7. tr.) obšadila 

7. miesto.  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

V štredu dn a 27. janua ra 2021 ša uškutoč nilo okrešne  kolo Ma-
tematičkej olýmpia dý pre ž iakov 5. a 9. roč ní ka. Su ťaž  ša reali-
žovala online formou.  Vš etči š týria ž iači ž naš ej š kolý ši poč í nali 
veľmi dobre a štali ša u špeš ný mi rieš iteľmi okrešne ho kola. V 
katego rii Z5 ša Jakub Hruboš  umieštnil na 11. mieste a Nela 

Bartová na 16. mieste. V katego rii Z9 ša Filip Išky umieštnil 

na 8. mieste a Lukáš Zahoranský na 3. mieste a obaja po-
stúpili do krajského kola súťaže. Oštatne  roč ní ký (6., 7., 8.) 
šu ťaž ili v pošledný  marčový  den  2021. Su ťaž  organižovalo Čen-
trum voľne ho č ašu a prebiehalo online formou. Naš u š kolu re-

prežentovali naju špeš nejš í  rieš itelia doma čeho kola Adria-
na Bartová (7. tr.) a Adam Barta (8. tr.). S na roč ný mi u loha-

mi ši poradili veľmi dobre a štali ša u špeš ný mi rieš iteľmi tejto 

šu ťaž e. Obidvaja sa umiestnili na 5. mieste vo svojich 
kategóriách.  

PYTAGORIÁDA 

V š kolškom kola Pýtagoria dý bolo u špeš ný čh 18 ž iakov ž 3.—
8. triedý, ktorí  ša žu č aštnili na online okrešnom kole. U špeš ný mi rieš iteľmi ša 
štali: Zoja Dadová, Mária Gálusová, Laura Radosová, Lucia Mištinová, Sa-
bína Bartová, Marco Vrbovský (vš etči 4. tr.), Nela Bartová, Jakub Hruboš 
(obaja ž 5. tr.), Ema Mazánová (7. tr.), Samuel Barta (8. tr.). 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

Medžina rodna  matematička  šu ťaž  ša rie-
š ila koreš pondenč ne aj online v aprí li 
2021. Z 22 ž iakov naš ej š kolý ša u špeš -
ný mi rieš iteľmi štali:  

Michaela Bohušová (3. tr.), Viktória 
Ferejová, Lucia Mištinová, Zoja Dado-
vá (vš etký 4. tr.), Adriana Bartová (7. 
tr.), Samuel Barta, Martin Kiripolský 
(obaja 8. tr.), Filip Išky (9. tr.).  

Najlepš ou rieš iteľkou a š kolškou š am-

pio nkou ša štala Laura Radosová (4. 
tr.). 



DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

Vo februa ri 2021 ša uškutoč nilo okrešne  kolo Dejepišnej olýmpia dý, ktore  organi-
žovalo Čentrum voľne ho č ašu a ž iači ho rieš ili online formou. Zu č aštnila ša ho Ad-
riana Bartova  (7. tr.), ktora  šu ťaž ila v katego rii E—ž iakov š ieštýčh a šiedmýčh roč -
ní kov ZS  a ošemroč ný čh gýmna žií . Okruh 90 ota žok bol ž obdobia štredoveku. 

Tešt obšahoval latinške  na žvý, mena  a ošobnošti panovní kov a ro žne ine  na štrahý. 

V šilnej konkurenčii šu ťaž iačičh ž čele ho okrešu obšadila Adriana Bartová vý -
borne  4. miesto a štala ša u špeš nou rieš iteľkou dejepišnej olýmpia dý.  

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Teoretičko-praktička  č ašť Biologičkej olýmpia dý ša kvo li diš tanč ne mu špo šobu výuč ova-

nia rieš ila len ako teoretičký  tešt online formou  poč aš dvočh ko l šu ťaž e pre ro žne šu ťaž -

ne  katego rie. Vo februa ri 2021 ša žu č aštnili Adam Barta a Adam Vrbovšký  okrešne ho kola 

Biologičkej olýmpia dý pre špoloč nu  katego riu ž iakov 8. - 9. roč ní ka. Obaja šu ťaž iači ša 

štali u špeš ný mi rieš iteľmi, prič om Adam Vrbovský  obšadil 3. miesto a Adam Barta 

7. miesto. V aprí li 2021 ša žu č aštnili šiedmač ký Ema S teinerova  a Ema Maža nova  biolo-

gičkej olýmpia dý katego rie D. Obe dievč ata  ša štali u špeš ný mi rieš iteľkami, prič om Ema 

Šteinerová obšadila vý borne  4. miesto a Ema Mazánová 16. miesto.  

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
Geografička  olýmpia da ša tiež  rieš ila vo vš etký čh 
katego ria čh online formou š u č ašťou naš ičh ž iakov, 
ktorí  ši poč í nali veľmi dobre a štali ša u špeš ný mi 
rieš iteľmi. Ema Šteinerová (7. tr.) šu ťaž ila v kate-

go rii F a umieštnila ša na 20. mieste, Lukáš Zaho-
ranský (9. tr.) šu ťaž il v katego rii E, kde obšadil 
škvele  delene  2.—3. miesto a žabežpeč il ši postup 

do krajského kola.  

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
V marči 2021 ša čhlapči ž 9. triedý žu č aštnili okrešne -
ho kola čhemičkej olýmpia dý a štali ša u špeš ný mi rie-

š iteľmi. Spomedži 17tičh šu ťaž iačičh Lukáš Zaho-
ranský obšadil 5. miesto, Filip Išky ša umieštnil 

na taktiež  škvelom 8. mieste. Tý m, ž e šu ťaž  prebie-

hala diš tanč nou formou, ša čhlapči mušeli popašovať 
š na roč ný mi teoretičký mi aj praktičký mi u lohami čež 
poč í tač e.   

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
Z doma čeho kola šu ťaž e poštu pili do okrešne ho kola ako najlepš í  dvaja o šmači a dvaja deviatači. S na roč ný mi 

u lohami ša štatoč ne popašovali a došiahli výnikaju če vý šledký. Filip Išky (9. tr.) šplnil ako jediný  u č aštní k 
vo švojej katego rii krite ria  u špeš ne ho rieš iteľa a štal ša víťazom okresného kola š poštupom do krajške -

ho kola.  S u lohami krajške ho kola ši vý borne poradil a v konkurenčii najlepš í čh ša umieštnil na škvelom 2. 
mieste, č í m výtvoril historicky najlepšie umiestnenie žiaka ZŠ s MŠ Bystričany na tejto úrovni 
predmetovej olympiády.  

Luka š  Zahoranšký  (9. tr.) ša umieštnil na 3. miešte v rovnakej katego rii. Martin Kiripolšký  (8. tr.) ša umieštnil 
v katego rii F na 4. miešte a Adam Barta (8. tr.) na 5. miešte, neštali ša vš ak u špeš ný mi rieš iteľmi šu ťaž e.  

VŠETKOVEDKO 
O titul Vš etkovedko šu ťaž ili 
dešiati ž iači 2.–4. triedý na ža-
č iatku dečembra 2020.  Dvaja 
druha či, traja tretiači a piati 
š tvrta či ša popašovali 
š ro žnými u lohami, ktore  pre-
verili nielen ičh š kolške  vedo-
mošti, ale aj ščhopnošť logičkej 
u vahý, analý žý a šýnte žý vedo-
moští  a žnaloští . Vš etkoved-

kom ša vš ak štala jedina —Zoja 
Dadová (4. tr.). 

EXPERT GENIALITY SHOW 
Obľu bena  čelošlovenška  koreš pondenč na  šu ťaž  ša konala v ma ji 2021 a 
žu č aštnilo ša jej 12 ž iakov ž 5.—9. triedý. Expertami vo výbraný čh oblaš-
tiačh ša štali: 

Ema Mazánová (7. tr.) - Tajomštva  prí rodý, 48. miešto 

Samuel Barta (8. tr.) - Go lý, bodý, šekundý, 33. miešto 

Adam Barta (8. tr.) - Možgolamý, 75. miešto 

Lukáš Zahoranský (9. tr.) - Do ýou špeak Englišh?, 12. miešto 

Filip Išky (9. tr.) - Možgolamý, 83. miešto. 

TOP EXPERTOM sa stala Ema Šteinerová (7. tr.), ktora  ša umieštnila 

v oblašti Tajomštva  prí rodý na 10. miešte a Možgolamý na 105. miešte. V 
šu č te obočh oblaští  ša umieštnila na 92. mieste vo svojej kategórii. 



Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2020/2021 

žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Mičhaela Bohuš ova  3. Matematičký  klokan U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Tobia š  Plačhý  3. Hvieždošlavov Kubí n 1. miešto—š kolške  kolo 

Sabí na Bartova  4. Matematičký  klokan U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Zoja Dadova  4. 

Informatička  olýmpia da  

Pýtagoria da 

Matematičký  klokan 

Vš etkovedko 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Vš etkovedko š kolý 

Vikto ria Ferejova  4. Matematičký  klokan U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Ma ria Ga lušova  4. 
Informatička  olýmpia da 

Pýtagoria da 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

Lučia Miš tinova  4. 
Pýtagoria da 

Matematičký  klokan 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Laura Radošova  4. 
Pýtagoria da 

Matematičký  klokan 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

Marčo Vrbovšký  4. Matematičký  klokan U špeš ný  rieš iteľ,  šlovenške  kolo 

Nela Bartova  5. 

Hvieždošlavov Kubí n 

Informatička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Pýtagoria da 

1. miešto—š kolške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

16. miešto—okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

Jakub Hruboš  5. 
Informatička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Pýtagoria da 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

11. miešto, okrešne  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, okrešne  kolo 

Adriana Bartova  7. 

Informatička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Dejepišna  olýmpia da 

Matematičký  klokan 

Fýžika lna olýmpia da 

Tečhnička  olýmpia da 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

5. miešto, okrešne  kolo 

4. miešto, okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, šlovenške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

Ema Maža nova  7. 

Biologička  olýmpia da 

Fýžika lna olýmpia da 

Pýtagoria da  

Expert genialitý šhow 

Tečhnička  olýmpia da 

16. miešto, okrešne  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, okrešne  kolo 

48. miešto, Expert Tajomštva  prí rodý 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

Luka š  S koda 7. Informatička  olýmpia da U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 



žiak / žiačka trieda súťaž umiestnenie 

Ema S teinerova  7. 

Olýmpia da v angličkom jaž. 

Biologička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Expert genialitý šhow 

 

 

Fýžika lna olýmpia da 

Tečhnička  olýmpia da 

14. miešto, okrešne  kolo 

4. miešto, okrešne  kolo 

20. miešto, okrešne  kolo 

10. miešto Expert Tajomštva  prí rodý, 
105. miešto Možgolamý, TOP expert 92. 
miešto 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo 

U špeš na  rieš iteľka, š kolške  kolo, u č ašť 
okrešne  

Adam Barta 8. 

Informatička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Biologička  olýmpia da 

Expert genialitý šhow 

Fýžika lna olýmpia da 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

5. miešto, okrešne  kolo 

7. miešto, okrešne  kolo 

75. miešto Expert Možgolamý 

U špeš ný  rieš iteľ š kolške , u č ašť okrešne  

Samuel Barta 8. 

Pýtagoria da 

Matematičký  klokan 

Fýžika lna olýmpia da 

Expert genialitý šhow 

U špeš ný  rieš iteľ, okrešne  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo 

33. miešto, Expert Go lý, bodý, šekundý 

Martin Kiripolšký  8. 
Informatička  olýmpia da 

Matematičký  klokan 

Fýžika lna olýmpia da 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo 

Adam Vrbovšký  9. 
Biologička  olýmpia da 

Hvieždošlavov Kubí n 

3. miešto—okrešne  kolo 

1. miešto—š kolške  kolo 

Luka š  Zahoranšký  9. 

Informatička  olýmpia da 

Olýmpia da v angličkom jaž. 

Tečhnička  olýmpia da 

Matematička  olýmpia da 

Geografička  olýmpia da 

Čhemička  olýmpia da 

Olýmpia da v šlovenškom jaž. 

Expert genialitý šhow 

Fýžika lna olýmpia da 

 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

3. miešto—okrešne  kolo 

4. miešto—okrešne  kolo, tí m 

3. miešto—okrešne  kolo, u č ašť krajške   

2. miešto—okrešne  kolo 

5. miešto—okrešne  kolo 

6.—8. miešto—okrešne  kolo 

12. miešto Expert Do ýou špeak Englišh? 

U špeš ný  rieš iteľ, š kolške  kolo, u č ašť 
okrešne   

Žiak roka 2020/2021 

Filip Išky 9. 

Matematička  olýmpia da 

 

Čhemička  olýmpia da 

 
Fýžika lna olýmpia da 

 

Matematičký  klokan 

Informatička  olýmpia da 

Tečhnička  olýmpia da 

8. miešto—okrešne  kolo, u č ašť krajške  
kolo 

8. miešto—okrešne  kolo, u špeš ný  rieš i-
teľ krajške ho kola 
1. miešto—okrešne  kolo, 2. miešto kraj-
ške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

U špeš ný  rieš iteľ, šlovenške  kolo 

4. miešto—okrešne  kolo, tí m 



Erasmus+ 

Už  niekoľko rokov ša š kola poku š ala o u č ašť v euro pškom programe Erašmuš+, ktorý  umož n uje š kola m vža -

jomnu  špolupra ču na ro žnýčh aktivita čh, ale projektý, do ktorý čh šme ša prihla šili, neboli podporene . Až  v ro-

ku 2020 bol podporený  projekt š na žvom „Bullýing and čýberbullýing in the world of šilenče and not 

onlý“ (S ikanovanie a kýberš ikanovanie vo švete tičha a nielen v n om), ktore ho predkladateľom a koordina to-

rom je š kola ž Rumunška. Tento projekt žahr n a nielen online aktivitý čež Etwinning a ine  platformý Euro pškej 

u nie, ale aj mobilitý ž iakov a uč iteľov. Z iači ša budu  žu č aštn ovať ro žnýčh kreatí vnýčh, jažýkový čh a dramatič-

ký čh aktiví t, ako aj uč iť ša ža kladý medžina rodnej pošunkovej reč i.  

Školy zapojené do projektu 

Koordinátor projektu 

 Sčoala Profešionala Spečiala pentru Defičienti de Auž 

„Sfanta Maria“, Bukureš ť, Rumunško 

Partneri projektu 

 Agrupamento de Eščolaš Vale do Tamel, Lijo —Barčeloš, 

Portugalško 

 DUČOR „Partenija Zografški“, Skopje, Severne  Mačedo nško 

 Za kladní  š kola, Odrý, Č eška  republika 

 Za kladna  š kola š materškou š kolou, Býštrič aný, Slovenška  

republika 

Požn. Partnerška  š kola  ž Turečka ša ž projektu  odhla šila v 

priebehu ju na 2021. 

Logo projektu vytvorené v ZŠ s MŠ 

Bystričany ako súčasť projektových 

aktivít. 

Projektové aktivity 

Workshopy: pracovné stretnutia učiteľov zapojených 

škôl, počas ktorých si vymenia skúsenosti s riešením 

šikanovania a kyberšikanovania v školách. Prebehnú 

online, prezenčne v škole v Severnom Macedónsku. 

Kemp: stretnutie a spoločné aktivity žiakov zapojených 

škôl. Kemp sa uskutoční v septembri/októbri na Sloven-

sku, hostiteľskou školou je ZŠ s MŠ Bystričany.  

Prezentácia: všetky aktivity, výstupy a výsledky pro-

jektu sú prezentované cieľovým skupinám vo forme 

posterov, násteniek, informácií na webových sídlach a 

sociálnych sieťach, tlačou a online. 

Súvisiace aktivity: dotazníky, ankety, príprava loga... 



Zo života školy 

DEŇ EURA 

Pošledný  šeptembrový  tý ž den  ši ž iači pripomenuli Den  eu-
ra rela čiou v š kolškom rožhlaše, v ktorej ši výpoč uli nieč o 
o hišto rií  a vžniku eura ako platidla, v ktorý čh č lenšký čh 
krajina čh eurožo ný ša použ í va, jeho vý hodý a nevý hodý 
pre na š. Deti ž 2. triedý na hodine anglič tiný poč í tali do 10, 
hovorili farbý a výtvorili platidla , tretiači rieš ili tajnič ku 
ž pí šmen, pomočou ktorý čh žoštavovali šlova , pojmý tý ka-
ju če ša pen aží , banký, minčí ...Z pen až enký výberali rea lne 
bankovký a minče a po angličký ičh pomenova vali. S tvrta či 
pon ali den  tematičký a poč aš vš etký čh výuč ovačí čh hodí n 
rieš ili ro žne na roč ne  u lohý na te mu peniaže. Siedmači 
a o šmači na hudobnej vý čhove hľadali a poč u vali melo die, 
piešne obšahuju če šlovo peniaže v šlovenškom 
a angličkom jažýku, výpl n ali anketu o vžniku a hišto rii eu-
ra. (K. Lukáčová) 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

Viete rožpožnať ro žne jažýký alebo uka žať šlovo v pošunkovej reč i? 

Naš i ž iači ša v štredu 7.10. 2020 žapojili do špožna vania jažýkov naš ičh 

partneršký čh krají n ž programu Erašmuš+. V prvej u lohe mušeli špo-

žnať vlajký š ta tov, ičh na žov a poškladať na žvý krají n v pošunkovej 

reč i. D alej hľadali žaují mavošti o krajina čh, ičh žvýkočh a poždravočh. 

V tretej u lohe mušeli rožpožnať vetu „Hovor šo mnou.“ v ro žnýčh jažý-

kočh. Nakonieč ši š ikovnošť prečvič ili pri škladaní  pužžle šo žaují mavý -

mi mieštami partneršký čh š ta tov. (E. Mendelová)  

Žiaci 3. triedy na hodine slovenského jazyka riešia 

úlohy v súvislosti s pojmami  z bankovníctva. 

Žiaci 6. a  7. triedy pri plnení úloh 

Európskeho dňa jazykov. 



TÝŽDEŇ ŠPORTU 

 Pri prí lež itošti Svetove ho dn a šrdča a Tý ž dn a š portu kaž doroč ne 
pripravujeme množ štvo pohýbový čh aktiví t - š kolšku  olýmpia du, 
čýklopotulký, turištičke  výčha džký... Tento rok nebolo mož ne  ž do -
vodu pande mie žorganižovať uvedene  podujatia. Pre ždrave  šrdče ši 
muší  žaš portovať kaž dý  individua lne. A č o na š poteš ilo? Naš i ž iači 
neš portovali šami, ale špolu š rodič mi a šu rodenčami. Pohýbove  ak-
tivitý ši pravidelne žažnamena vali do na paditý čh, kreatí vnýčh, vý -
tvarne špračovaný čh plaga tov ždravia. Niektorí  ši žvolili šýmboliku 
tmavý čh farieb pre čhore  šrdieč ko a š portove  aktivitý žažnamena va-
li peštrý mi farbami, štarš í  ž iači š portove  aktivitý vpišovali do švojičh 
plaga tov, prí padne ičh žna žorn ovali krešbou, figura lnou a tvarovou 
kompoží čiou. 

MÚDROSTI UKRYTÉ V KNIHÁCH 

Aj napriek tomu, ž e ž ijeme v období  ža kažov, prí kažov a nariadení  

naš a š kola pripravuje pre ž iakov ro žne aktivitý a podujatia. Pri prí -
lež itošti Mešiača knihý ž iači 1. štupn a navš tí vili prieštorý kniž niče. 
Zožna mili ša š kniž ný mi novinkami, ktore  im ponu ka k č í taniu naš a 

kniž niča. Svoje vedomošti žo šveta kní h ši preverili v litera rnom kví -
že „ Mu drošti ukrýte  v kniha čh“. Za bavnou formou ž iači tvorili rý mý, 

hľadali rožpra vkove  býtošti ukrýte  v ha danka čh, žašpomí nali ša na 
mu drošti naš ičh predkov v ľudový čh prí šloviačh, porekadla čh a pra-

noštika čh. Odhalili tajomštvo švojej doma čej kniž niče. ( Ľ. Fruňová) 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY - RADOSŤ Z ČÍTANIA 
UKRYTÁ VO VERŠOCH BÁSNÍ ALEBO V PRÓZE 

Do 11. roč ní ka č eško-šlovenške ho projektu Za lož ka do knihý 
špa ja š kolý šme ša žapojili opa tovne. Na aktí vnej tvorbe ža lo-
ž iek podporuju čej  požití vný vžťah k č í taniu kní h ša podieľali 
nielen ž iači prve ho, ale i druhe ho štupn a. Z iakom I. štupn a (2. 
a 3. tr.) š výra baní m ža lož iek poma hali pani uč iteľký Jana Slu-
kova  a Ľubiča Frun ova . Čieľom ičh tvorenia bola najma  podpora č i-
tateľškej gramotnošti. U ž iakov II. štupn a (5. a 6. tr.) to bolo tročhu 
na roč nejš ie. Z iači švoje výtvorene  ža lož ký doplnili o kra tke verš e 
ba šní , ktore  ši buď žapama tali ž hodí n literatu rý alebo tvorili aj 
vlaštne  ba šne. Pri pra či im poma hali pani uč iteľký Romana Vranko-
va  a Petra Bartova . Okrem tradič ne ho špo šobu tvorenia ža lož iek, 
krešlení m, maľovaní m a na šledný m výštrihovaní m ro žnýčh tvarov 
ža lož iek, mali ž iači mož nošť výšku š ať ši aj pra ču š prí rodný m mate-
ria lom. Vš etký výrobene  ža lož ký šme poš tou pošlali naš ej partner-
škej š kole, ktorou ša v tomto roku štala Za kladna  š kola š materškou 
š kolou Juraja Holč eka ž Dolne ho Ohaja. S uvedenou š kolou ša veľmi 
dobre komunikovalo, a preto šme ša rožhodli pošlať naš im č itateľ-
šký m kamara tom aj roč enkový  č ašopiš naš ej š kolý. Naš i partneri v 
č í taní  a v tvorbe ža lož iek ši tak mohli ľahš ie a lepš ie utvoriť obraž o 
na š, naš ej š kole a čeloroč ný čh š kolšký čh aktivita čh. (Z. Horniaková) 



PROJEKT ZÁHRADA PLNÁ CHUTÍ  

ZS  š MS  Býštrič aný ša žapojila do grantove ho programu špoloč nošti Slovnaft a Nada čie Ekopoliš Ze-
lene  oa žý. V janua ri 2020 šme podali projekt Za hrada plna  čhutí , š ktorý m šme ša učha džali 
o finanč ný  grant šo ža merom revitaliža čie bý vale ho š kolške ho polí č ka a vý šadbý ovočný čh štromov 
v area li š kolý. Projekt bol u špeš ný  a vďaka hlašovaniu verejnošti bol podporený  šumou 1 000 €. 
Spolu š vlaštný mi finanč ný mi proštriedkami šme na ješen  2020 a na jar 2021 uškutoč nili vš etký č aš-
ti projektove ho ža meru. Ku pili a ošadili šme vývý š ene  želeninove  ža honý, výšadili tradič ne  
i exotičke  ovočne  štromý a krý: dva orečhý, dva gaš taný jedle , dve liešký, moruš u, dve hurmikaki, tri 
kivi a pa ť žemoležov. Do area lu šme umieštnili aj u krýtý pre hmýž. Na jar šme už  do vývý š ený čh ža -
honov žašadili hračh, reďkovký a okrašnu  tekviču.  

KRÁSNE A MÚDRE SÚ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY 

Pri prí lež itošti Medžina rodne ho mešiača š kolšký čh kniž ní č, 
ktorý  ši pripomí name v mešiači okto ber, ša kaž dý  rok šna-
ž ia pani knihovní č ký výmýšlieť pre ž iakov podujatie, ktore  

ičh pritiahne ku knihe a k č í taniu. Tento rok ša žamerali na 
kra šu ľudovej šlovešnošti. Aktivitý boli rožmanite ho čha-

rakteru, od rožví jania č itateľšký čh a litera rnýčh vedomoští , 
až  po vý tvarne  žruč nošti a kreatí vnu aktivitu. Č itateľške  

dielnič ký navš tí vili ž iači 1. až  6. roč ní ka. A č o bolo ičh na pl-
n ou? Litera rne ha danký, č í tanie š porožumení m a na šledne   

škladanie rožštrihane ho textu menej žna mej rožpra vký 
Č ert a Kač a, škladanie pužžle, požna vanie rožpra vok podľa 
iluštra čií . Z iači kniž niču naďalej výuž í vali na hodina čh č í ta-

nia a litera rnej vý čhový, š č í taní m pokrač ovali aj v doma -
čom proštredí . Za ž itký ž preč í tane ho šproštredkovali oštat-

ný m litera rnou bešedou a výplnení m č itateľške ho lištu. (Ľ. 
Fruňová, J. Sluková) 

ŠKOLSKÝ ROK V ZNAMENÍ RÚŠOK A RESPIRÁTOROV 

Na ota žku, č o najviač šýmboližovalo protipandemičke  opat-
renia v čelej špoloč nošti aj v š kola čh, bude ako jedna ž naj-

č aštejš í čh odpovedí  „ru š ko, rešpira tor“. Stali ša ne-
odmýšliteľnou šu č ašťou detšký čh taš iek aj uč iteľ-
šký čh pomo čok. Dievč ata  ž 5. triedý ši poč aš voľnej 
hodiný preženč ne ho výuč ovania škra š lili švoje reš-
pira torý. A tak ši výtvorili maľbou na textil švoje 
origina lne dielka, ktorý mi ša počhva lili švojim špo-
luž iakom a triednej pani uč iteľke pri prihla šení  ša 
na on-line hodinu.  


